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EGZLEMPLARZ BEZPŁATNY

AKTUALNOŚCI
Znamy już termin otwarcia nowego
komisariatu w Wojkowicach
Do oficjalnego otwarcia dojdzie w drugiej połowie stycznia. Budowany obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych w regionie.
Wewnątrz komisariatu zlokalizowana zostanie centrala monitoringu, a sam komisariat będzie obsługiwał trzy gminy – Wojkowice,
Bobrowniki i Psary. Koszt inwestycji realizowanej ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji to ponad 6,5 miliona złotych. Miasto Wojkowice jako
wkład w inwestycję przeznaczyło
działkę o wartości około 150 tysięcy złotych.
Red.
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Urzędnicy na rowery.
Rower elektryczny w Wojkowicach!
30 października 2019 r. oficer rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Marcin Dworak przekazał Burmistrzowi Miasta Wojkowice rower
elektryczny.
Rower został zakupiony przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię
w ramach programu „Rowerem lub
na kole”, którego celem jest promocja zrównoważonej mobilności oraz
zmiana nawyków transportowych
pracowników urzędów i służb mundurowych z terenu Metropolii. 
Red.
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Nowy sprzęt i termomodernizacja budynku
Zakładu Opieki Zdrowotnej!
Podnoszenie jakości usług zdrowotnych jest jednym z ważniejszych celów polityki prowadzonej w naszym mieście,
dlatego też władze miasta wspólnie z dyrektorem Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach prowadzą działania, które mają usprawnić funkcjonalnie placówki i poprawiać zdrowie mieszkańców. Jednym z przykładów mogą być wykonane
w tym roku zakupy sprzętu, dzięki którym już teraz pacjenci mogą korzystać z kompleksowo wyposażonego gabinetu
okulistycznego, nowoczesnego EKG oraz USG, które pozwoli
rozszerzyć zakres ofertowych usług – od teraz w placówce
będą wykonywane badania ginekologiczne, które wcześniej
nie były możliwe.
ZOZ prowadzi również coroczną akcję promocji zdrowia – znanej mieszkańcom Wojkowic jako „biała sobota” – podczas której przeprowadzane są bezpłatne badania oraz porady lekarskie. Każdego roku tematem przewodnim jest inna dziedzina
medycyny – w tym roku wybrano onkologię. Wydarzenie cieszy
się popularnością i przyciąga dziesiątki zainteresowanych.
Miasto prowadzi również działania inwestycyjne na większą
skalę. W poprzednim numerze wspominaliśmy, że Zakład
Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowanie na realizację
zadania „Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawianych źró-

2

deł energii” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na kwotę ponad 863 tys. złotych. W ramach zadania planowane jest m.in. docieplenie i odnowienie elewacji budynku,
instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz montaż pompy ciepła.
Podjęte działania zmniejszą energochłonność budynku oraz
ograniczą emisję gazów cieplarnianych. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2020. Na temat inwestycji wypowiedział się Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba
– „Mamy nadzieję, że podejmowanie przez nas starania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Wojkowic.
Chcemy, żeby mieszkańcy W ojkowic czuli, że żyją w mieście
ekologicznym, przyjaznym i nowoczesnym – temu mają służyć
realizowane przez nas inwestycje”.
Red.
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Zmiany w centrum Wojkowic – przystań rowerowa
i centrum przesiadkowe
W chwili, gdy czytacie ten numer „Głosu Wojkowic” możecie już
korzystać z nowo wybudowanej przystani rowerowej przy Parku
Miejskim, sfinansowanej ze środków pochodzących z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Jednak to dopiero początek
zmian jakie zajdą w centrum naszego miasta. W przyszłym roku
rusza budowa kolejnej inwestycji – centrum przesiadkowego.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót
budowlanych została podpisana 7 marca br. z firmą AWT REKULTIVACE a.s. W tej chwili trwają prace projektowe. Na zdjęciu
przedstawiamy projekt ronda przy centrum przesiadkowym.
Koszt całej inwestycji wyniesie 6 933 856,03 zł. Termin zakończenia robót budowlanych planuje się na koniec 2020 roku.
Źródłem unijnej dotacji jest Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego, działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport
miejski i efektywne oświetlenie, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.  Red.

11 listopada w Wojkowicach
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się
o godz. 11.00 uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Tuż po mszy nastąpił
przemarsz delegacji pod Pomnik Poległych w Obronie Ojczyzny, gdzie Przewodniczący Rady Miasta Mateusz Mania wygłosił przemówienie, a poszczególne delegacje złożyły pod
pomnikiem wiązanki kwiatów. Wśród delegacji znajdowali się
przedstawiciele władz miasta i działacze społeczni, członkowie stowarzyszeń, przedstawiciele placówek oświaty i kultury
z Wojkowic, przedstawiciele Zakładu Karnego w Wojkowicach,
Duszpasterstwa, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Wojkowic, Rady Seniorek i Seniorów w Wojkowicach,
Klubu Sportowego Górnik Wojkowice. Ponadto uczestnicy obchodów włączyli się w ogólnopolską akcję – „Niepodległa dla
hymnu”, polegającą na odśpiewaniu o godzinie 12.00 hymnu
i tym samym dołączeniu do wszystkich Polaków we wspólno-

towym geście. Ten niezwykle wzruszający moment pokazał
jak istotne jest pamiętanie o historii i wspólne jednoczenie
się w ważnych dla ojczyzny chwilach. Uroczystości dodatkowo
urozmaicił program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach. 
Red.
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Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów została wybrana

W ostatnim czasie dużo się działo wśród wojkowickich seniorów. 21 października
odbyły się Wybory do Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów II kadencji na lata
2019-2023, w których stanęło 12 kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. W wyniku głosowania w szeregach Rady znalazły
się następujące osoby: Duczmal Bogusława, Gajdzik Mirosława, Kiełbasa Danuta,
Jaworecka Anna, Kalinowska Jolanta, Karlińska Zofia, Kowalik Maria, Kowalik Dorota, Nowak Wiesław, Wadowska Ewa. Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 7 listopada w wojkowickim Urzędzie Miasta, rada wybrała swoje władze.
Przewodniczącą Rady została pani Zofia Karlińska, zastępczynią – Jolanta Kalinowska, natomiast funkcję sekretarza pełnić będzie pani Anna Jaworecka.

Wojkowickie Dni Seniora

7 listopada rozpoczęły się Wojkowickie Dni Seniora. Wydarzenie zostało zainaugurowane przekazaniem przedstawicielkom Rady Seniorek i Seniorów przez Burmistrza Miasta Wojkowice kluczy do bram miasta. Po wręczeniu kluczy seniorki i seniorzy wzięli udział w marszu przez miasto zakończonym w Szkole Podstawowej
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Nr 3. Na miejscu seniorzy
mogli wysłuchać wykładów na temat zdrowia,
bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom
oraz poznać podstawy
kalisteniki. Do dyspozycji seniorów były również
stoiska zaproszonych gości, przy których seniorzy mogli m.in. wykonać
bezpłatne badania słuchu
i wzorku czy skorzystać
z porad salonu piękności.
8 listopada był natomiast
dniem aktywności fizycznej – rano w Parku Miejskim seniorzy brali udział w porannej gimnastyce, jodze twarzy i kursie tańca. Była również chwila na zagranie w speed-ball. Uroczyste zakończenie Dni Seniora odbyło się w wojkowickim Madisonie.
Gościem specjalnym wydarzenia był saksofonista Solomon Kunle Omagbemi. Były
również przemówienia przedstawicieli Rady Miasta, tort, tańce i śpiewy. Pełną fotorelacje z wydarzenia można znaleźć na stronie www.wojkowice.pl.
Red.

Sportowe sukcesy AWS-u
,,Powiedzieli, że przyjadą i przyjechali, powiedzieli, że zagrają i zagrali…”
Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior zakończyło realizację projektu ,,Speed-ball dla seniora – w zdrowym ciele,
zdrowy duch” dofinansowanego ze środków publicznych Województwa Śląskiego
w ramach małych grantów senioralnych
,,Śląskie dla Seniora”. Na finał do Wojkowic przyjechali przedstawiciele organizacji
senioralnych z województwa śląskiego (40
osób), aby wziąć udział w ,,Turnieju Sześciu
Miast” oraz warsztatach gry w Speed-ball.
Zawodnicy reprezentowali Piekary Śląskie,
Psary, Mysłowice, Sosnowiec, Bytom, a gościła ich reprezentacja Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior z Teresą Jaskułą
na czele przy wsparciu Andrzeja Marie
– członka Federacji Speed-ball Polska. Turniej odbył się pod znakiem rywalizacji, rekreacji oraz wymiany doświadczeń. To była
kolejna fantastyczna impreza propagująca
Speed-ball jako doskonałą formę rekreacji
i sportowego współzawodnictwa dla osób
w różnym wieku, także dla osób starszych.
Na rywalizację i emocje nigdy nie jest
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za późno, co po raz kolejny udowodnili Seniorzy z AWS-u, którzy najpierw pilnie trenowali, a potem wzięli udział w I Polskich
Mistrzostwach w Speed-ballu. Ważnym
etapem przygotowań do Mistrzostw było
spotkanie w Rudnikach, gdzie pod wodzą
Katarzyny Pawlaczyk – złotej Medalistki
Polski trenuje jedna z najlepszych grup
speed-ballowych w Polsce. Zajęcia przebiegały w sportowej, sprzyjającej integracji
i pogodnej atmosferze. Wojkowicka drużyna speed-balla otrzymała ostatnie cenne
wskazówki przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Seniorów. Seniorzy z Wojkowic po raz kolejny pokazali, że mają energię
i gotowość do aktywnego spędzania czasu.
W Rudnikach nie tylko trenowali Speed-ball z najlepszymi zawodnikami w Polsce, ale nawet rozegrali mecz piłkarski
w ramach Akademii Fair Play. Dodatkową
atrakcją było spotkanie z Osmanem – jednym z najlepszych zawodników na świecie.
Po treningu odbył się krótki spacer po Rudnikach zakończony obiadem w karczmie.
To był wspaniały czas spędzony w doborowym towarzystwie. Mamy też nadzieję, że

ta wizyta zachęci Seniorów z Rudnik do treningów i takie spotkania staną się w przyszłości sportową tradycją. Wielkie chwile
przeżywali członkowie grupy sportowej
AWS-u na I Mistrzostwach Polski w Speed-ball, które odbyły się 17.11.2019 r.
w Myślenicach. Zawodnicy reprezentowali
Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora i organizacje zrzeszające seniorów.
Tak to wydarzenie skomentował zawodnik,
a jednocześnie trener drużyny AWS-u Andrzej Marie: ,,Duma mnie rozpiera. Znakomity występ reprezentacji Stowarzyszenia
Aktywny Wojkowicki Senior na I Mistrzostwach Polski w Speed-ball. Dwa złote
i jeden srebrny medal plasują nas w czołówce speed-ballistów w kraju. Rozegraliśmy świetne pojedynki udowadniając, że
seniorzy z Wojkowic są waleczni i nastawieni na sukces. Większość wyszła ze swoich grup tocząc zacięte pojedynki. Brawo
Wojkowice!” Medale zdobyli: Super – solo
Seniorek: Danuta Fugas – srebro, Super –
solo Seniorów: Andrzej Marie (AWS Wojkowice), Gra singlowa Seniorów: Andrzej
Marie (AWS Wojkowice). Gratulujemy zawodnikom i medalistom, a także wszystkim uczestnikom, którzy swoją postawą
i duchem walki pokazali na co ich stać!
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Grupa sportowa AWS-u
zdobyła również
puchar i złote
medale w Sportowej
Olimpiadzie Seniorów
w Radzionkowie, która
odbyła się 27.11.2019 r.
GRATULUJEMY!
Redakcja

Artystyczne inspiracje i wystawa prac stowarzyszenia AWS
Od października do listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie otwarta była wystawa
„Wspólny język’’. Obejmowała prezentację prac przygotowanych przez grupę manualną Stowarzyszenia Aktywny
Wojkowicki Senior. Wystawa cieszyła się
dużym zainteresowaniem odwiedzających. Ekspozycja, prezentowana w przestrzeni holu dolnego, stała się świadectwem pomysłowości, precyzji i odwagi

artystycznej, a jednocześnie dowodem
na uniwersalność języka sztuki. Podczas
wystawy można było zobaczyć rękodzieło
8 autorek prac, które połączyła wspólna
pasja i artystyczna wrażliwość. Wśród
licznych ekspozycji można było odnaleźć: przepiękne hafty, szydełkowe serwety, oryginalną biżuterię, malarstwo,
decoupage czy popularny obecnie
scrapbooking. Prace oddawały wspólny język seniorek oraz tworzyły niepo-

Co słychać w AWS-ie?
Zapraszamy do Centrum Aktywnego Seniora (ul. Źrałków 1,
Wojkowice – Żychcice). Pracujemy w godzinach od 15.00–17.00
zgodnie z następującym harmonogramem:
– poniedziałki – zajęcia dla grupy manualnej,
– wtorki i czwartki – Klub Speed balla,
– czwartki – zajęcia rekreacyjno–sportowe (sekcja sportowa),
– czwartki – spotkania grupy wokalno–instrumentalnej,
– wtorki – spotkania ogólne AWS, w tym warsztaty, wykłady,
debaty i konsultacje.
Przykładem wtorkowych aktywności Centrum jest wykład dr.
Leszka Woszczyka, który w sposób bardzo zabawny, z dobrym
dowcipem i świetnymi przykładami z życia zaprezentował
„psychologię w życiu codziennym”. Na spotkanie przybył tłum
osób. Polecamy takie wydarzenia, ponieważ nie tylko integrują, ale pozwalają lepiej zrozumieć siebie, przeżyć dobre emocje i poczuć radość z życia.

wtarzalny świat porozumienia artystek
z odbiorcami. Wystawa obejmowała
prace: Elżbiety Krutow, Danuty Sai,
Wandy Krzemińskiej, Heleny Nowak,
Ireny Herbińskiej, Zdzisławy Kiełbasy,
Bogusławy Duczmal oraz Jolanty Kalinowskiej. Wystawa została uroczyście
otwarta przy dźwiękach muzyki Andrzeja Krawczyka.
Jolanta Kalinowska

Świąt magicznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką.
Niech z nut świątecznych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda
i czarem swej melodii
spełni Wasze marzenia
życzy Zarząd AWS

Tel. kontaktowy: 602 392 008
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– odział rejonowy Wojkowice
„Wesołe jest życie staruszka”. Tak śpiewali Starsi Panowie i mnóstwo w tym
racji, o ile potrafimy zaakceptować swój
wiek i jego możliwości. Ta myśl towarzyszy nam w działaniach w sferze aktywności umysłowej i ruchowej. Wychodzimy do seniorów, aby ułatwić im wybór
co robić, żeby korzystać z uroków życia.
W tym roku uczestniczyliśmy we wspólnych wyjazdach, m.in. we wczasach rehabilitacyjnych w Mrzeżynie (95 osób)
oraz we wrześniu w Darłówku (48 osób).
Naszym ulubionym zajęciem są wyjazdy
do wód termalnych w Białce Tatrzańskiej,
Chochołowie czy Rudzie Śląskiej, gdzie
mamy możliwość rehabilitacji i integracji. Wielu Seniorów lubi gimnastykować
się poprzez taniec, dlatego często organizujemy potańcówki w Klubie Madison,

a oprócz tego wyjeżdżamy do Siamoczyc,
aby tam pobawić się wśród zieleni pięknego lasu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W sierpniu wspólnie bawiliśmy się
z członkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Będzina oraz Milowic.
Wycieczka była wspaniała, ponieważ
oprócz tańców było wiele atrakcyjnych
rozgrywek sportowych pomiędzy uczestnikami. Niezapomniane przeżycie zagwarantowała nam również wycieczka
do Sejmu, w czasie której mogliśmy obejrzeć zarówno budynek Sejmu od środka,
jak i przyjrzeć się pracy naszych parlamentarzystów. Ponadto angażujemy się
w działania miasta i przy współpracy
z jego przedstawicielami organizujemy
ciekawe spotkania i prelekcje. Grupa
naszych Seniorów bierze czynny udział

w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nie
mamy więc czasu się nudzić, wzajemnie
się wspieramy i wciąż uczymy się nowych
rzeczy, co nas motywuje do działania.
Spotkania naszego oddziału odbywają się
w każdy piątek w godzinach 15.00-17.00,
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach. Seniorzy, pomyślcie
o sobie, o swoich sprawach, na które nigdy wcześniej nie mieliście czasu i wstąpcie w piątkowe popołudnie do MOK-u,
a z pewnością znajdziecie tam coś dla
siebie.
Na zakończenie chcemy życzyć wszystkim
mieszkańcom zdrowych, szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym Nowym Roku pokoju
i życzliwości.

Nasz zespół został nagrodzony za zajęcie II miejsca na III Festiwalu Ludzi
Szczęśliwych, który odbył się w dniach 26-27 listopada w Chorzowie. Nagrodę
indywidualną za świetną kreację aktorską otrzymała Maryla Matusiak.
Dziękujemy reżyserowi Kamilowi Katolikowi za świetne przygotowanie, a pani
dyrektor i pracownikom MOK za wsparcie i możliwość rozwijania swoich pasji.
Grupa teatralna „Agrafka”
6
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Zespół „Jaworznik”
wystąpił na scenie MOK-u w nowej odsłonie!
Sobotnie popołudnie 19 października możemy uznać za datę
wnoszącą nową jakość do wojkowickiego zespołu folklorystycznego „Jaworznik”. Tego dnia zespół zaprezentował swoją nową,
niezwykle ciekawą twarz i mamy nadzieję na wiele podobnych

występów w przyszłości. Piękne, szafirowe suknie i eleganckie garnitury zaczarowały publiczność, a repertuar okazał się
kompilacją wielu znanych piosenek biesiadnych i rozrywkowych, co razem dało nam idealną kompozycję na mile spędzony czas w gronie przyjaciół – zaśpiewali m.in. takie utwory jak „Płyną statki
do Malagi”, „Kasia”, „Usta milczą, dusza
śpiewa”. Ale nie były to jedyne atrakcje
tego dnia – na scenę „Jaworznik” zaprosił zaprzyjaźniony zespół „Echo” z Ogrodzieńca i wspólnie wykonali dwie piosenki. „Echo” już od wielu lat zajmuje się
prezentowaniem właśnie takiej muzyki,
sprzyjającej dobrej zabawie i rozrywce,
co oczywiście zainspirowało „Jaworznik” do wzbogacenia własnej twórczości.
Występ obu grup okazał się niezwykle
udany, a tuż po koncercie wszyscy obecni na sali zostali poczęstowani bigosem
oraz słodkimi przekąskami. Odbyła się
również impreza taneczna. Wszystkim
dziękujemy za wspaniałą atmosferę i dobrą zabawę. 			
Red.

Lipali z nową płytą w Wojkowicach
Trasa koncertowa Lipali w związku z premierą najnowszej płyty zespołu „Mosty,
rzeki, ludzie” przebiegała również przez
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach.
Mieliśmy więc niepowtarzalną okazję
do posłuchania na żywo zespołu mającego za sobą wiele sukcesów i wyjątkowych
albumów. Koncert odbył się w MOK-u
22 listopada i przyciągnął wielu oddanych fanów grupy oraz miłośników rockowych brzmień. Kto był, z pewnością
zapamięta ten wieczór na długo.
Lipali wystąpili na scenie MOK-u w swoim podstawowym składzie – Tomasz
„Lipa” Lipnicki, Łukasz „Luk” Jeleniewski,
Roman Bereźnicki oraz Łukasz „Gajowy”
Gajowniczek. Ta czwórka stoi za najnowszym projektem, z którym mogliśmy się
zapoznać w miniony piątek. „Mosty,
rzeki, ludzie” to album z 10 utworami,
bardzo różnorodnymi i dojrzałymi w stylistyce. Jak mówią o nim sami twórcy,
spotkanie ze światem do jakiego nas
zapraszają to jak wejście do nieznanego
nocnego baru w porcie. Na początku czujesz zakłopotanie, niepewność. Po chwili
dostajesz zastrzyk adrenaliny i pozby-
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wasz się wszelkich obaw i zahamowań.
Na końcu wylatujesz z hukiem tylnymi
drzwiami, ale wiesz, że musisz tam wrócić. Te pełne kontrastów, skojarzeń i metafor teksty, oprócz doskonałej muzyki
były również intelektualnym doświadczeniem. Fani takich hitów jak Upadam
czy Popioły zobaczyli nową twarz zespołu, który rozwijając się, zaczął mocniej
czerpać inspiracje z otaczającej rzeczywi-

stości. Przykładem mógł być promujący
płytę singiel z utworem „Kim jestem?”,
doskonale oddający klimat najnowszego albumu. Koncert dał nam mnóstwo
okazji do refleksji i przemyśleń. Wszyscy
chętni po występie mieli także okazję
do zdobycia pamiątkowe zdjęcia, zakupienia płyty lub koszulki. Dziękujemy
za niezwykłą atmosferą i kawał dobrej,
rockowej muzyki!
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Znamy zwycięzców VIII edycji Festiwalu Wokalnego
– Mikrofon, MOK i Ty!
Dwa dni przesłuchań, ponad 150 uczestników, mnóstwo utalentowanych dzieci i młodzieży i wiele wiele więcej – tak
w skrócie można opisać to co działo się
podczas ostatniej edycji festiwalu „Mikrofon, MOK i Ty”. W ciągu dwóch dni
na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Wojkowicach wystąpiło ponad 150
uczestników. Przesłuchania odbywały się w kilku kategoriach wiekowych,
w których następnie wyłoniono laureatów. Wszystkie występy trwały łącznie
ponad 8 godzin. Po tak wyczerpujących,
ale i dających wiele satysfakcji przesłuchaniach jury wybrało tych najlepszych.
Jury w składzie: Danuta Rajchel, Irmina
Barczewska-Garus, Magdalena Pilarczyk
dokonało trudnego wybory i przyznało
następujące nagrody:

I kategoria

II kategoria

I miejsce – Ewelina Strządała,
II miejsce – Zoja Szczygieł,
III miejsce – Natalia Jamrozy,
Wyróżnienie – Magdalena Paszewska

I miejsce – Zofia Ściegienna,
II miejsce – Paulina Knapik,
III miejsce – Barbara Strządała
Wyróżnienie – Antoni Klepczyński, Alicja Korzepa,
Amelia Bochenek, Martyna Nowakowska
IV kategoria

III kategoria
I miejsce – Jonatan Koczy,
III miejsce – Julia Mańka,
Wyróżnienie – Aurelia Radecka, Natalia Lemantowicz,
Zuzanna Wantuch, Lena Krawczyk, Zuzanna Hołubowska

I miejsce – Zuzanna Lemantowicz,
II miejsce – Wiktoria Gawron,
II miejsce – Julia Mika,
III miejsce – Julia Molicka,
Wyróżnienie: Zuzanna Madej, Karina Włosek

V kategoria
I miejsce – Wiktoria Trefon,
II Miejsce – Zofia Sydor,
III Miejsce – Cezary Tyc,
Wyróżnienie – Laura Górniok, Michał Wróbel
Nagrody ufundowali organizatorzy oraz Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, który objął Festiwal patronatem honorowym. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gratulujemy zwycięzcom! Mamy nadzieję na kolejne tak wspaniałe
i emocjonujące edycje wojkowickiego Festiwalu Wokalnego.
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Razem bezpieczniej – warsztaty z komunikacji
interpersonalnej w ramach projektu „Weź, nie bierz!”
W październiku i listopadzie uczniowie
klas 5b, 6a i 6c Szkoły Podstawowej nr 1
w Wojkowicach i Szkoły Podstawowej
nr 3 w Wojkowicach uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z komunikacji
interpersonalnej. Warsztaty prowadzone przez psychologów zostały zorganizowane w ramach projektu „Weź, nie
bierz! Zintegrowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie
Gminy Wojkowice”, skoncentrowanego – oprócz działań profilaktycznych
– na wzmocnieniu współpracy między
wojkowickimi szkołami podstawowymi.
Rówieśnicy z dwóch wojkowickich szkół,
na co dzień uczący się oddzielnie, dzięki
uczestnictwu w zajęciach projektowych,
mogli wspólnie zmierzyć się z wieloma
wyzwaniami i wykazać się kreatywnością oraz umiejętnościami kooperacji.

Podczas całego cyklu spotkań uczestnicy musieli testować swoje kompetencje
w licznych zadaniach i ćwiczeniach mobilizujących ich do wzrostu umiejętności
komunikacyjnych i społecznych. Zajęcia
poświęcone nauce komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowiły okazję
do praktycznej nauki współpracy w grupie. Uczyły także poprawnej i skutecznej komunikacji werbalnej. Wskazywały,
w jaki sposób powstają plotki i jak można
sobie z nimi radzić, jak prawidłowo wyrażać własne emocje i prezentować konkretne komunikaty niewerbalne w taki
sposób, by być dobrze zrozumianym
przez odbiorcę. W trakcie zajęć młodzież
między innymi: budowała na czas jak najwyższe wieże, tworzyła pajęczynkę łączącą ich zainteresowania, pasje i wspólne
cechy czy uczyła się współgrania ze sobą

tak, by jak najwięcej razy w drużynie rzucić piłką. Uczniowie odwracali także koc
na drugą stronę, układali grupową opowieść fantasy, przekazywali sobie komunikaty wyłącznie za pomocą gestów oraz
interpretowali wyrazy mimiczne i znaczenie brzmienia swoich głosów. Dowiedzieli się, jak należy zachowywać się
asertywnie i jak przeciwdziałać plotkom.
Odkryli również tajemnice legendarnej
krainy, rozwikłali zagadki wieloznacznych
kart oraz podjęli wyzwanie Marshmallow tworząc stojące samodzielnie wieże
z nietypowych materiałów udowadniając, że są niesamowicie kreatywni,
potrafią wspólnie działać, zjednoczyć
się, negocjować, planować i tworzyć to,
co z początku wydawało się niemożliwe.
Zajęcia z pewnością podniosły kompetencje komunikacyjne uczniów, zintegrowały ich, pokazały, jak wiele znaczy każdy
członek zespołu, jak dużo ich łączy, ale
także jak ważna jest odmienność, różnorodność i wyjątkowość każdego uczestnika warsztatów. Projekt umożliwił także spotkanie rówieśników uczących się
w dwóch szkołach i pokazał, jak łatwo
i szybko można zawrzeć nowe znajomości oraz dowiedzieć się o sobie wielu interesujących rzeczy. Oprócz kształcenia
ważnych dla całego życia umiejętności
warsztaty przyniosły dobrą zabawę, dały
możliwość odreagowania emocji i stały
się antidotum na gorszy nastrój – każde
zajęcia wiązały się bowiem z uśmiechem
i radością w odkrywaniu nowych ćwiczeń
psychologicznych i poznawaniu siebie
nawzajem.
Luiza Witkowska

„Zintegrowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Wojkowice” – „PROGRAM OGRANICZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” (2019 r.)
koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
w Wojkowicach
20 października Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”w Wojkowicach wzięło udział
w Światowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska z okazji 30
rocznicy uchwalenia Konwencji O Prawach Dziecka. W związku z tym przedszkole zorganizowało „niebieski marsz”,
który przeszedł przez miasto pod hasłem „DLA KAŻDEGO DZIECKA DZIECIŃ-

STWO”. Głównymi uczestnikami marszu
były przedszkolaki wraz z wychowawcami oraz opiekunami. W marsz włączyli
się również przedstawiciele władz miasta, placówek oświatowych oraz policji.
Marsz zakończył się w Parku Miejskim,
gdzie koordynatorka marszu oraz burmistrz wygłosili krótkie przemówienia.
Koordynatorką marszu była Izabela Agatowska-Kalus.
Red.

Ślubowanie pierwszaków z ZSOiT w Wojkowicach
6 listopada 2019 r. uczennice i uczniowie klas pierwszych oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm.
Witolda Pileckiego w Wojkowicach. W słowach skierowanych
do uczestników uroczystości, a przede wszystkim do uczniów
klas pierwszych, Pani Dyrektor Justyna Pitas podkreśliła, iż ślubowanie potwierdza przynależność do szkolnej społeczności
ZSOiT w Wojkowicach, co niesie za sobą nie tylko przywileje,
ale także obowiązki. Zaakcentowała, że to swoiste zobowiązanie, gdyż każdy uczeń swą postawą przyczynia się do budowania wizerunku szkoły, a to ogromne wyzwanie. Życzyła także
pierwszoklasistom, by wywiązywali się ze swych obowiązków,
godnie reprezentowali Szkołę, rozwijali swe talenty, pogłębiali
zainteresowania i wytrwale zdobywali wiedzę, przekładając ją
na mądrość życiową. Zaznaczyła ponadto, że na tym kolejnym
etapie edukacji uczniowie mają u swego boku kompetentnych
przewodników i mentorów, wspaniałych nauczycieli tej szkoły,
którzy wkładają całe swoje serce w wychowanie młodych ludzi
i zadają sobie wiele trudu, aby przekazać im wiedzę i kształcić umiejętności, które zaowocują w dorosłym życiu. Obecni
na uroczystości goście również skierowali do naszych pierwszo-

klasistów ciepłe słowa, życząc im urzeczywistniania poznawczej
pasji, wyznaczania sobie ambitnych zadań, a przede wszystkim
sukcesów edukacyjnych w związku z wybranymi kierunkami
kształcenia. Współgospodarz uroczystości – Starosta Będziński
Pan Sebastian Szaleniec złożył pedagogom życzenia sukcesów
w nauczaniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowanków, a młodzieży szkolnej – wytrwałości, zapału, zaangażowania w realizację obranych celów. 			
Red.

Czego uczą w więziennej szkole?

W tej szkole nie ma wywiadówek i wycieczek szkolnych. Uczniowie nie chodzą w mundurkach, a do klasy przychodzą na piechotę z pobliskiego budynku. Biorą jednak udział w konkursach
przedmiotowych i akademiach, a w Dniu Nauczyciela swoim
wychowawcom wręczają wykonane przez siebie papierowe
róże. Jak się uczy dorosłych skazanych opowiedziała mgr inż.
Mariola Szotek, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
dla Dorosłych przy ZK Wojkowice.

nieZWYKŁA szkoła

1 września 1978r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w Zasadniczej
Szkole Zawodowej Przyzakładowej Zakładu Karnego w Będzinie, prekursorce dzisiejszego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach, które w obecnym kształcie działa od 2012r.
– Nie potrafię powiedzieć czy uczyć skazanych jest łatwiej, czy
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trudniej niż uczniów w szkole za tymi murami. Jest na pewno
inaczej – mówi dyrektor Mariola Szotek wspominając pierwszy dzień w więziennej szkole. – Zanim w lutym 2013r. objęłam
stanowisko dyrektora, przez kilkanaście lat uczyłam w dużym
zespole szkół w naszym województwie i moje pierwsze wrażenie, kiedy tu trafiłam, to zdumienie, że szkoła jest tak mała. Dziś
mamy 300 uczniów, którzy kształcą się na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Prowadzimy również
kwalifikowane kursy zawodowe w zawodach elektromechanik,
kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz oraz – po raz pierwszy w tym roku – technik robót wykończeniowych w budownictwie – dodaje z dumą.
Jak w każdej szkole jest sala komputerowa, językowa czy warsztaty do zajęć praktycznych. Działa również biblioteka, w której znajdują się podręczniki szkolne i lektury. W sumie prawie
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relacje ze skazanymi z zachowaniem przepisów wykonania kary
pozbawienia wolności. Moją ogromną satysfakcję budzi fakt,
że czterdziestokilkuletni mężczyzna zdobywa średnie wykształcenie, że jest z tego dumny, że chwali się świadectwem przed
żoną. Kiedy mogę wręczyć uczniowi promocję do następnej
klasy – to jest to naprawdę wyjątkowy dzień. Często obie strony – i nauczyciel, i skazany – mają świadomość, że gdyby nie
pobyt w więzieniu, ten człowiek nigdy by tego wykształcenia
nie zdobył – podkreśla dyrektor Szotek.
Na pewno na początku nauczycielom może towarzyszyć obawa, jak zareagują na nich uczniowie, czy będą wykonywali polecenia, czy będą zdyscyplinowani. To naturalne, kiedy rozpoczynamy pracę w więzieniu i myślimy stereotypowo. Pamiętam
taką właśnie sytuację z nauczycielką, która już po odbytej lekcji
powiedziała: „Chciałabym, żeby w technikum, w którym uczę
uczniowie odpowiadali tak jak tutaj”. Uczniowie CKU odbywają
karę za różne przestępstwa. Nigdy jednak nie doszło tu do przemocy czy jakiejkolwiek formy agresji wobec nauczyciela.
– Szanujemy się nawzajem, jasno stawiamy granice swoim słuchaczom. Ważne jest, szczególnie w takim miejscu jak więzienie,
aby dotrzymywać słowa. Tak się buduje i szacunek, i autorytet.

nieZWYKLI uczniowie

10 tys. woluminów. Lekcje trwają w godzinach 8.00–20.00,
po to, aby z edukacji w szkole mogli skorzystać również pracujący więźniowie.

nieZWYKŁA kadra

Kadrę szkoły stanowi 25 osób, w tym 1 nauczyciel bibliotekarz
i 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Czterech z nich
to nauczyciele mianowani, pozostali – dyplomowani.
– Bardzo dbam o to, aby w naszej szkole pracowała kadra wykwalifikowana, z dużym doświadczeniem w zawodzie. Staram
się też utrzymać stałą kadrę pedagogiczną. To ważne, bo miejsce jest szczególne i wymagające. Żeby tu pracować trzeba
stąpać mocno po ziemi, być konsekwentnym, dbać o właściwe

Uczniami szkoły są dorośli mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego.
To jedyna tego typu szkoła w Polsce. Skazani – uczniowie na lekcje przychodzą sami z pobliskiego pawilonu mieszkalnego. To wymaga dużej samodyscypliny. Osoby niepełnoletnie tymczasowo
aresztowane realizują obowiązek szkolny w ramach nauczania
indywidualnego, a skazani, którzy odbywają karę w zakładzie
karnym typu zamkniętego – mogą się uczyć w innych szkołach
dla nich dostosowanych na terenie penitencjarnej Polski. Nauka
w więziennej szkole dla wielu jest podstawowym narzędziem resocjalizacji. Bywa, że osadzeni przychodzą do szkoły z powodów
instrumentalnych, dopiero z czasem doceniają naukę i mają poczucie, że edukacja jest wartością i szansą na lepsze życie.
Tekst: mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach

SPORT

Sukcesy KS Mistral na Polish Fighter Cup

W dniu 09.11.2019 w Szczecinie zawodnicy KS Mistral brali udział w kolejnej
edycji ogólnopolskiego turnieju Polish
Fighter Cup, w którym udział wzięło
ponad 300 zawodników z 51 klubów
z całego kraju. Patronat nad zawodami objął Polski Związek Kickboxingu.
Wojkowicki klub na te zawody wybrał
się w jedenastoosobowym składzie,
w skład którego wchodziło 9 zawodników oraz 2 trenerów. Zawodnicy klubu spisali się znakomicie zdobywając
5 medali w tym jeden złoty oraz cztery brązowe. Nagrodzeni zawodnicy:
Roman Bushchak – I miejsce, senior,
79 kg; Kacper Pietrak – III miejsce, se-
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nior, 79 kg; Natalia Jęczek – III miejsce,
junior, 65 kg; Mateusz Lędźwa – III

miejsce, senior, 84 kg; Michał Kuźma –
III miejsce, senior, 63 kg
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KRONIKA KRYMINALNA

Wydarzenia kryminalne na terenie miasta Wojkowice
z okresu od 13.08.2019 r. do 11.11.2019 r.
14.08.2019 r. Nieznany sprawca w Wojkowicach ul. Sobieskiego, po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach
pasażera dostał się do wnętrza zaparkowanego
przy bloku samochodu osobowego, skąd dokonał
kradzieży portfela z zawartością dokumentów
oraz pieniędzy powodując łączne straty w wysokości 12 tys. zł.
15.08.2019 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice przy ul. Morcinka
zatrzymali mężczyznę, który w mieszkaniu rodziców kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia
wobec swojego ojca, u którego wzbudziły uzasadnioną obawę, iż mogą zostać spełnione.
20.08.2019 r. W Wojkowicach ul. Sobieskiego, na prywatnej
posesji, dwaj nieznani sprawcy pobili mężczyznę,
powodując u niego ogólne obrażenia ciała.
24.08.2019 r. Policjanci KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego
zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem ciężarowym, będąc w stanie nietrzeźwości
(2,17‰, 2,11‰), ponadto spowodował kolizję
drogową.
26.08.2019 r. N
 ieznani sprawcy przy ul. Morcinka w Wojkowicach dokonali kradzieży niezabezpieczonego
roweru ROCKRIDER ST 100 powodując straty
1100 zł.
30.08.2019 r. Policjanci KP Wojkowice przy ul. Morcinka zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości
(2,12‰, 2,08‰).
30.08.2019 r. Na przystanku autobusowym przy ul. Sobieskiego, nieznany sprawca używając siły fizycznej
doprowadził do stanu bezbronności mężczyznę,
a następnie skradł na jego szkodę plecak z dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie 2700 euro.
03.09.2019 r. Dzielnicowi KP Wojkowice przy ul. Połanieckiej
w Wojkowicach zatrzymali mężczyznę, który dokonał uszkodzenia ciała matki, uderzając ją deską

Redaktor naczelny: Łukasz Kacperski, pokój 1
Rada Redakcyjna: Justyna Cieślińska-Potrawa, Aneta Polak,
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po całym ciele, czym spowodował rozcięcie ręki.
Ponadto znieważył on interweniujących funkcjonariuszy.
03.09.2019 r. Policjanci KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego, zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o to, że w dniu
30.08.2019 r. wspólnie z dwoma n/n sprawcami
dokonał rozboju na mężczyźnie.
04.09.2019 r. Policjanci SK KP Wojkowice przy ul. Starej w Wojkowicach zatrzymali mężczyznę podejrzewanego
o dokonanie rozboju 30.08.2019 r. wspólnie z innymi sprawcami.
05.09.2019 r. Policjanci ZK KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego
zatrzymali mężczyznę, który w dniu 30.08.2019 r.
w Wojkowicach ul. Sobieskiego wspólnie z innymi osobami używając przemocy doprowadził
do stanu bezbronności mężczyznę, a następnie
dokonał kradzieży plecaka z zawartością dokumentów oraz pieniędzy.
14.09.2019 r. Policjanci ZPI KP Wojkowice w Wojkowicach przy
ul. Sobieskiego zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o podżeganie i pomocnictwo w pobiciu.
19.09.2019 r. W Wojkowicach ul. Morcinka nieznany sprawca
z terenu Zakładu Produkcyjnego dokonał kradzieży roweru marki KROSS LEVEL R+ o wartości
9000 zł.
25.09.2019 r. Policjanci KP Wojkowice przy ul. Sobieskiego
zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości
(2,81‰, 2,69‰).
29.10.2019 r. Nieznany sprawca w Wojkowicach ul. Sobieskiego po uprzednim wyłamaniu okna dostał się
do wnętrza lokalu gastronomicznego skąd dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 540 zł powodując straty w łącznej kwocie 2240 zł.
sierż. szt. Dawid Polakowski
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